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На основу члана 15. Одлуке о службеним путовањи-
ма изабраних, именованих и постављених лица у органи-
ма града Зајечара („Сл. лист града“ бр. 16/10) и члана 12. 
ст. 1 Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. лист 
града“ бр. 1/08 и 3/10) Градско веће града Зајечара на 
седници одржаној 21.10.2010. године доноси:

О Д Л У К У 
O ПОТРЕБИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

Члан 1. 

Бошко Ничић, градоначелник града Зајечара упућује 
се на службено путовање:

− у  Чешку Републику и Аустрију, а ради  упозна-
вања са постројењима А.S.A.  EKO d.o.o. и технологијом 
ове компаније дана 26. и 27. октобра 2010. године и

− Херцег Нови, а ради присуствовања Свечаној 
седници Скупштине општине Херцег Нови поводом 
обележавања Празника општине Херцег Нови дана 28. 
октобра 2010. године

Члан 2.

Службено путовање траје у временском интервалу 
од 25. октобра до 29. октобра 2010. године. 

За службени пут користи се возило марке Опел 
– Антара рег. бр. ЗА – 13 – 27.

Члан 3.

Одлука се објављује у Службеном листу града 
Зајечара.

Одлуку доставити: Бошку Ничићу и архиви

III бр. 011- 57/10
У Зајечару, 21.10.2010. године
       

      ПРЕДСЕДНИК 
    Бошко Ничић с. р.

На основу члана 6. и чл. 7. Правилника о додатној 
образовној, здравственој и социјалној подршци детету 
и ученику („Сл. гласник РС“ бр. 63/10) и члана 41. став 
1. Одлуке о Градској управи града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, број 1/10), начелник Градске управе 
Зајечар доноси

Р Е Ш Е Њ Е
  О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА 
ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,  ЗДРАВСТВЕНЕ И 

СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 

I

Oвим Решењем именује се Комисија за процену 
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене 
и социјалне подршке детету и ученику на територији гра-
да Зајечара -  Интерресорна комисија (у даљем тексту: 
Комисија). 

II

У  Комисију се именују, као стални чланови:
1. др Бранка Васић, педијатар,
2. Љиљана Тешановић, школски психолог,
3. Србијанка Пејчић, социјални радник.
Председника Комисије именују стални чланови Ко-

мисије, из својих редова.

III
    
Комисија поред три стална, има и два повремена 

члана, које одређује председник Комисије, из састава: 
представник здравствене заштите (изабрани лекар или 
лекар специјалиста), представник образовања (васпитач, 
наставник разредне наставе, одељењски старешина, 
предметни наставник или стручни сарадник запослен у 
образовној установи коју дете похађа) и представник со-
цијалне заштите (стручни радник из установе социјалне 
заштите, водитељ случаја, представник установе со-
цијалне заштите у коју је дете смештено и др.).

АКТИ ГРАДСКOГ ВЕЋА АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
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IV

Задатак Комисије је да изврши процену потреба за 
пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне 
подршке детету и ученику, коме је услед социјалне ус-
краћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа 
у учењу и других разлога, потребна додатна подршка у 
образовању, здравству или социјалној заштити, у складу 
са Правилником о додатној образовној, здравственој и 
социјалној подршци детету и ученику („Сл. гласник РС“ 
бр. 63/10).

V

За обављање стручних и административних 
послова за потребе Комисије, одређује се Сузана 
Петровић, стручни сарадник у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе Зајечар (координатор 
Комисије).

VI
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да 

важи Решење Градске управе Зајечар IV бр. 552-2 од 
12.03.2009. године, о именовању Лекарске комисије за 
преглед  деце ометене у развоју. 

VII

Решење објавити у „Службеном листу града Зајеча-
ра“.

Решење доставити: именованима и архиви Градске 
управе Зајечар.

IV број  552 - 1
У Зајечару,  20.10.2010. године

ГРАДСКА УПРАВА  ЗАЈЕЧАР

    Н А Ч Е Л Н И К
    Јасмина Гачевић Младеновић с. р.

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Одговорни уредник: Вуксан Церовић. Адреса: 
Зајечар, Трг ослобођења 1. Телефони 019/ 421 199 и 019/ 444 - 662. E-mail: ozajecar@verat.net.
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